
por ser portadora de CID-10: F03 - Síndrome
Demencial, sendo absolutamente incapaz para os
atos da vida civil, na forma do art. 3°, inciso II, do
Código Civil. Foi nomeada sua curadora CLÁUDIA
MATTOS DE AZEVEDO, brasileira, solteira,
funcionária pública, CI: MG-3270629, CPF:
661.865.956-68, residente e domiciliada na rua
Donato da Fonseca, n. 758, bairro Coração de Jesus,
BH/MG, de acordo com o art. 1767, inciso I, do
mesmo código. Para o conhecimento de todos,
expediu-se o presente edital que será afixado e
publicado nos termos do art. 1184, do CPC, por 3
(três) vezes com intervalo de 10 (dez) dias. Dado e
passado nesta cidade de Belo Horizonte, 06 de
setembro de 2017. Eu, Fernanda Eto Filó Viegas,
Escrivã da 9ª Vara de Família de Belo Horizonte,
por ordem da MMa. Juíza, o subscrevo.

?II TRIBUNAL DO JÚRI - COMARCA DE BELO
HORIZONTE/MG - JUSTIÇA GRATUITA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo 15 (quinze) dias.
O Dra. Âmalin Aziz Sant'Ana, MMa. Juíza de
Direito Sumariante do II Tribunal do Júri da
Comarca de Belo Horizonte, em pleno exercício de
seu cargo, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos
que virem o presente edital ou dele tiverem
conhecimento que tem andamento nesta Vara os
autos de processo nº 024.17.039.061-1 em que é
autora a Justiça Pública e réu: CELSO AUGUSTO
DE PAIVA SANTOS, natural de Virgolândia - MG,
nascido aos 07/09/1989, filho de Vera Lúcia de
Oliveira e José Maria dos Santos, residente na Rua
Alto Beira Linha - nº104 - Bairro Horta - Barreiro -
Belo Horizonte - MG, incurso nas sanções do Art.
121, §2º, inciso I, e IV, c/c art. 29, todos do CPB ,
pelo fato ocorrido em 25/01/2017, nesta Capital,
tendo vitimado Jackson Augusto Gonçalves do
Carmo. E, constando dos autos que o dito acusado
está em lugar incerto e não sabido, mandou na forma
da lei expedir-e o presente edital, pelo qual o CITA
por todos os termos da denúncia de , bem como
INTIMA-O para, em 10 (dez) dias contados do
término do prazo fixado neste Edital, responder, por
escrito, à acusação através de advogado ou,
comparecendo na Secretaria do II Tribunal do Júri e
declarando sua hipossuficiência, através de Defensor
Público que lhe será nomeado para tanto. Fica ainda
intimado para acompanhar os demais termos da ação
penal, até o final, sob pena de revelia. E, para
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da Lei. Belo
Horizonte, Setembro 6, 2017. (a) Bel. Gabriela
Furtado Arja de Oliveira Gomes - Escrivã Judicial.

- 1ª VARA DE FAMÍLIA -
COMARCA DE BELO HORIZONTE - EDITAL

DE INTIMAÇÃO PRAZO 20 DIAS. JUSTIÇA
GRATUITA Autos n.º 0024.09.688.366-5. O Dr.
Antônio Leite de Pádua, Juiz de Direito da 1ª Vara
de Família desta Comarca, em pleno exercício de
seu cargo, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a
todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem especialmente, CARLOS
ALBERTO QUEIROZ DE ALMEIDA, residente
em lugar incerto e não sabido que, neste Juízo e
secretaria, foi requerido por R.P.A. e E.M.P.A.
menores representados pela genitora VERA LÚCIA
ALMEIDA, brasileira, separada, residente na rua
Três, nº 225, Conjunto Nova Pampulha, Ribeirão das
Neves-MG, uma Ação de Execução de Alimentos,
sendo o presente para INTIMAR o Sr. CARLOS
ALBERTO QUEIROZ DE ALMEIDA, para no
prazo de 3(três) dias, pagar o débito alimentar
apurado no valor de R$152.484,469(cento e
cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro
reais e quarenta e seis centavos), ou provar que o fez
ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, SOB
PENA DE PRISÃO, nos termos do art. 528 do CPC,
e sob pena de ser determinado o protesto judicial,
sob pena de ser-lhe, após escoado o prazo ora
assinalado, nomeado curador para apresentação de
manifestação, "ex vi" do disposto no art.72,II, do
CPC. Para conhecimento de todos expediu-se o

presente edital de intimação, que será afixado no
local de costume e publicado na forma da lei. Eu,
Cristina Emi Kimura Vianna, Oficial de Apoio
Judicial, o digitei. Eu, Ricardo Wagner Alamy Reis,
Escrivão judicial, o subscrevi. Antônio Leite de
Pádua, Juiz de Direito. Belo Horizonte 06/09/2017.
(Eliane Joana Santiago - OAB/MG 75.126).

SECRETARIA DA 30ª VARA CÍVEL -
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG.
JUSTIÇA GRATUITA - Prazo de 30 dias - Edital de
Citação de WANDERSON CLERES DE SOUZA,
inscrito no CPF 034.231.936-11, que se encontra em
lugar incerto e não sabido. O Dr. Geraldo David
Camargo, Juiz de Direito, em pleno exercício do
cargo e na forma da lei, etc., faz saber que tramita
por este Juízo e Secretaria da 30ª Vara Cível ação de
cobrança c/c obrigação de fazer, autos
0024.14.239.602-7, movida por MARCUS
AUGUSTO DO ROSÁRIO MACHADO GANEM,
inscrito no CPF 732.069.466-20, BÁRBARA
CARDOSO MACHADO GANEM, inscrita no CPF
016.199.056-80, em face de FERNANDO SOARES
DA CUNHA, inscrito no CPF 043.294.116-95,
GRACIANE DIAS FERNANDES SOARES DA
CUNHA, inscrita no CPF 064.481.286-97, e
WANDERSON CLERES DE SOUZA, inscrito no
CPF 034.231.936-11. A ação foi distribuída em
10/09/2014. O valor da causa declarado na inicial é
de R$ 33.000,00. Alegam os autores que firmaram
com os réus contrato de compra e venda do imóvel
localizado na Rua Radialista José Correia, 366,
Bairro Céu Azul, Belo Horizonte/MG. No referido
contrato ficou estabelecido que os réus deveriam
providenciar a liberação do habite-se do referido
imóvel, sob pena de multa de 20% sobre o valor
total da venda do imóvel. Todavia, os requeridos não
providenciaram a liberação do habite-se. Alegam
ainda os autores que, ao tentarem vender o imóvel a
terceiro, este condicinou o pagamento da maior parte
da venda à liberação do habite-se, e que tal situação
causa lhes prejuízos econômicos. Diante disso,
pleiteiam os autores que sejam os réus compelidos a
providenciarem a liberação do habite-se, condenados
ao pagamento da multa contratual de 20% sobre o
valor da venda e ainda ao pagamento de danos
morais. O réu WANDERSON CLERES DE SOUZA
não foi encontrado para para citação pessoal. Assim,
é o presente para citá-lo para apresentar defesa, no
prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertido de que,
não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelos autores
na inicial (art. 344 do Novo CPC). Fica ainda o réu
ciente de que no caso de revelia, será nomeado
curador especial, conforme art. 257, IV, do Novo
CPC. E para que ninguém alegue ignorância
expediu-se o presente edital que será publicado e
afixado no local de costume. Belo Horizonte, 06 de
setembro de 2017. Eu, Júnior Lanna Abranches,
Escrivão Judicial, assino por ordem do MM.Juiz.

Edital de Praça - Comarca de Belo Horizonte - 27ª
Vara Cível - O Dr. Cássio Azevedo Fontenelle, Juiz
de
Direito Titular da 27ª Vara Cível, na forma da lei,
faz saber a todos quantos o presente edital virem ou
dele
conhecimento tiverem, extraído dos autos da ação de
Cumprimento de Sentença nº 0024.08.248847-9
movida por Condomínio da Lagoa e outros, contra
Polípia Ltda e outros, que trará a público o pregão de
venda e arrematação, às 14hs:00, do dia 24/10/2017,
no saguão do Fórum Lafayette, na Av. Augusto de
Lima, 1549, Barro Preto, nessa Capital, o seguinte
bem: IMÓVEL CONSTITUÍDO PELO
APARTAMENTO 601
BLOCO C, DA RUA JOAQUIM PEREIRA 700,
BAIRRO SANTA BRANCA, COMPÔSTO DE (02)
QUARTOS, (01)
BANHEIRO, SALA/COPA, COZINHA/ÁREA,
(01) VAGA EM PÁTIO DE ESTACIONAMENTO,
PORTARIA 24HS,
COM APROXIMADAMENTE 60m2, avaliado por

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Se não alcançar
lanço
superior ao da avaliação, sua venda seguir-se-á em
2ª praça dia 14/11/2017 na mesma hora e local, com
determinação expressa do juízo por preço igual ou
superior a 70% da avaliação. Leiloeiro nomeado:
Giselle
F. Stefanelli Campos C. Souza - mat. 655
(JUCEMG) que fará jus a comissão desde que
realizado o leilão,
com consequente arrematação: 5% sobre o valor da
arrematação paga pelo arrematante, inclusive se for
o
próprio exequente; 2% sobre o valor atualizado do
bem, a ser paga pelo adjudicante; 2% sobre o valor
atualizado do bem, em caso de remição ou acordo, a
ser pago pelo executado (salvo acordado de forma
diversa.Consta registrado na matrícula 67426 no R-4
penhora dos autos 0411.03.010350-0 (Juízo
Matosinhos) - Fica INTIMADOS os executados
Polípia Ltda e outros por intermédio de seus
representantes
legais, por este edital, caso não sejam encontrados
pessoalmente para suas intimações. E, para que
ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado no sitio eletrônico da
leiloeira
(www.stefanellileiloes.com.br) e afixado no local de
costume. Belo Horizonte, 22 de agosto de 2017.

2ª VARA DE TÓXICOS - Comarca de Belo
Horizonte - Edital de Citação/Intimação com prazo
de 05 dias - Justiça Gratuita (para os efeitos do of.
099/95 Gapre) - A Dra. Andréa Cristina de Miranda
Costa, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Tóxicos
da Comarca de Belo Horizonte, FAZ SABER que
tem andamento, neste Juízo, o processo de número
024.14.263.085-4 em que JONATHAN
GUILHERME DOS SANTOS, filho de Márcia
Guilherme da Silva e Nivaldo Santana Santos, está
incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40,
inciso IV da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº
10.826/03. E, constando dos autos estar o réu em
local incerto e não sabido, cito-o por meio deste
edital para todos os termos do processo, intimando-o
para audiência de instrução e julgamento a ser
realizada no dia 25 de setembro de 2017 às
16h30min. Para conhecimento da ré, não localizada
para a citação pessoal, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da Lei. Belo
Horizonte, 06 de setembro de 2017. Eu, André
Augusto Ferreira da Silva, Oficial Judiciário, o
digitei; Eu, Renata Barroso Peixoto, Escrivã, por
ordem do MM. Juiz, o subscrevo.

2ª VARA DE TÓXICOS - Comarca de Belo
Horizonte - Edital de Citação/Intimação com prazo
de 05 dias - Justiça Gratuita (para os efeitos do of.
099/95 Gapre) - A Dra. Andréa Cristina de Miranda
Costa, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Tóxicos
da Comarca de Belo Horizonte, FAZ SABER que
tem andamento, neste Juízo, o processo de número
024.16.128.040-9 em que JACKSON DOUGLAS
DE JESUS SANTOS, filho de Ana Paula de Jesus e
Alexsandro Pereira dos Santos, está incurso nas
sanções dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. E,
constando dos autos estar o réu em local incerto e
não sabido, cito-o por meio deste edital para todos
os termos do processo, intimando-o para audiência
de instrução e julgamento a ser realizada no dia 27
de setembro de 2017 às 13h. Para conhecimento da
ré, não localizada para a citação pessoal, expediu-se
o presente edital que será publicado e afixado na
forma da Lei. Belo Horizonte, 06 de setembro de
2017. Eu, André Augusto Ferreira da Silva, Oficial
Judiciário, o digitei; Eu, Renata Barroso Peixoto,
Escrivã, por ordem do MM. Juiz, o subscrevo.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE REGISTROS
PÚBLICOS DA COMARCA DE BELO
HORIZONTE/MG. EDITAL DE CITAÇÃO.
PRAZO DE 30 DIAS - JUSTIÇA GRATUITA. Dr.
Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, MMª. Juíza
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